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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21,45 
  
Beslutande Ewy Svensson, m, tjänstgörande ordförande 
 Christina Lönnqvist, s. från 18,10 – 21,45 
 Bernt Nykvist, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Linda Eriksson, c, 
 Margareta Ohlin, fp 
 Birgitta Arvidsson, s  tjänstgörande ersättare 
 Anita Borg, c, tjänstgörande ersättare 
 . 
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Rolf Nordström, IFO-chef § 12 
 Lena Silfver, projektledare § 12 
 Erik Sandell, alkoholhandläggare, §§ 13 och 14. 
  
Utses att justera Kerstin Ahlberg 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, onsdag 2009-0-25 kl. 08.45. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 10 - 21 
 Ordförande   
  Ewy Svensson  
 Justerande  
  Kerstin Ahlberg 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-02-19   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-       -          Datum för anslags 
nedtagande 

2009-XX -XX   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 10 
 
 

Val av justerare 
 
Nämnden väljer Kerstin Ahlberg till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 11 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 ----- 
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SN § 12 Dnr 08/SN00085:2336 
AU § 3 
 
 
Information om Verksamhetsplan och Budget 2009 
Samordningsförbundet 
 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet har funnits sedan 2005-10-01. Dess medlemmar är 
Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen och länets 
samtliga 12 kommuner. 
 
Samordningsförbundet har inkommit med en redogörelse för verksamheten och 
dess budget för 2009 samt medlemsavgifter för 2009. 
Redogörelsen kompletteras idag med en muntlig föredragning av NET-rehab av 
Lena Silfver under socialnämndens sammanträde. NET-rehab är det projekt 
Torsås deltar i. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Medlemsavgifter 2009 
Verksamhetsplan och budget 2009 från Samordningsförbundet 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att notera informationen 
 
 
---- 
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SN § 13                              Dnr 09/SN00011:2337   
 
 
Tillsynsplan för alkoholservering, öl- och 
tobaksförsäljning i Torsås 2009. 
 
Sammanfattning 
Alkoholhandläggare Erik Sandell presenterar förslag till tillsynsplan 2009. 
Tillsynen som avses är den genom alkohollagen och tobakslagen föreskriven 
kommunerna och polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om 
en ansvarsfull servering och försäljning och begränsa tillgängligheten för 
märkbart berusade och underåriga. Alkohol- och tobakslagarna är 
skyddslagstiftningar med syfte att begränsa skador och olägenheter.  
 
Alkoholhandläggare Erik Sandell har arbetat fram en tillsynsplan för 2009 och 
föreslår där att i Torsås kommun ska följande ske inom området: 
• På alla restauranger med ett tillsvidare serveringstillstånd genomföras minst ett 

tillsynsbesök i informativt syfte eller i kontrollsyfte. 
• Vid minst hälften av arrangemangen där tillfälligt tillstånd till allmänheten 

beviljas genomföras tillsynsbesök i informativt syfte eller i kontrollsyfte. 
• Genomföras tillsynsbesök vid arrangemang där serveringstillstånd till slutet 

sällskap beviljats om det anses finnas en förhöjd risk för alkoholpolitiska 
olägenheter. 

• Genomföras en kurs i Ansvarsfull alkoholservering. 
• Genomföra provköp på alla försäljningsställen av öl och tobak. Samt 

efterkontroller där försäljningsstället inte efterfrågade legitimation vid första 
tillfället.  

• Bjudas in till en informationsträff mellan restauratörer och berörda 
myndigheter. 

 
Handlingar i ärendet 
Tillsynsplan för 2009. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta tillsynsplanen för 
alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Torsås för 2009. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för alkoholservering, öl- och 
tobaksförsäljning i Torsås för 2009. 
 
 
----
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SN § 14                              Dnr 08/SN00001:2338   
 
Verksamhetsberättelse alkoholhandläggning 2008 
 
Alkoholhandläggare Hans-Gunnar Hovbäck redovisar skriftligt 
verksamhetsberättelse för 2008. Från och med 2009-01-01 tjänstgör Erik Sandell 
som alkoholhandläggare.  
 
Alkoholhandläggningen i Torsås kommun löses sedan 2008-04-01 genom 
samarbete med Nybro och Emmaboda kommuner. Kostnadsfördelningen sker i 
förhållandet Nybro 54 %, Emmaboda 28 % och Torsås 18 %. 
Alkoholhandläggaren är anställd till 100 % av Nybro kommun. Gällande 
bestämmelser gör att alkoholhandläggaren inte kan fatta några som helst 
myndighetsbeslut – men utföra alla andra uppgifter åt Torsås och Emmaboda 
kommuner. 
Redan sedan tidigare har Nybro kommun varit behjälplig med viss 
alkoholhandläggning i Torsås. I de fallen har socialnämnden köpt tjänster per 
utredningsuppdrag. 
 
Antalet stadigvarande alkoholtillstånd 2008-12-31 är 10 st 
Antalet beviljade tillfälliga tillstånd under 2008 är 5 st 
 
Alkoholtillsyn 
Sedan 2008-04-01 har handläggaren gjort besök eller per telefon varit i kontakt 
med samtliga tillståndsinnehavare för tillsyn eller utredning. I flera fall har 
besöken resulterat i rättelser och ändringar vad gäller bland annat registrerade 
uppgifter avseende såväl tillstånd som namn och ägare. 
 
Folköl och tobak 
Handläggaren har under senvåren och sommaren besökt och försökt lista de 
företag och näringsställen som säljer folköl och tobak. Vid besöken har 
Egentillsynsprogram lämnats ut och information givits om reglerna i Alkohol- 
och Tobakslagen. Under hösten har provköp av tobak genomförts. 
 
2008-12-31 är 8 företag och näringsidkare registrerade som säljare av Öl klass II 
och/eller tobak (inkl nikotinläkemedel): 
 
Handlingar i ärendet 
Verksamhetsberättelse 2008 avseende alkoholhandläggning och tobakstillsyn i 
Torsås kommun. 

 
Beslut 
Socialnämndens noterar informationen 
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SN § 15                              Dnr 07/SN00056:2339 
 
Bokslut 2008 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar förvaltningsberättelsen för 2008. 
Enhetschefernas verksamhetsberättelser har sänts ut med kallelsen, medan den 
sammanfattade förvaltningsberättelsen för socialnämnden 2008 presenteras på 
sammanträdet. 
 
Socialnämndens verksamhet 2008 består av äldreomsorg, omsorg för personer 
med funktionsnedsättning (OF), individ- och familjeomsorg samt hälso- och 
sjukvård upp till sjuksköterskenivå i de särskilda boendena och hemsjukvård i 
det ordinära boendet. 
 
Under 2008 har samtliga enheter i socialförvaltningen arbetat fram enhetens 
styrkort utifrån socialnämndens. Detta arbete har pågått under hela året med 
en intensifiering under hösten. Socialnämnden har fattat beslutet att 
styrkortets mål är de samma 2008 och 2009, för att enheterna ska ha en 
möjlighet att hinna uppfylla målen. På styrkortet redovisas målen samt 
måluppfyllelse under 2008. 
 
Ekonomisk utvärdering 
Översikt, belopp i tkr 
 Budget Förbrukat Avvikelse +/- 
Intäkter -19 719,0 -21 055,5 1 336,5 
Personalkostnader 106 517,0 107 997,4 -1 480,4 
Övriga kostnader 34 971,0 38 592,6 -3 621,6 
Totaler 121 769,0 125 534,5 -3 765,5 
 
År 2007 överskred socialnämnden budgetramen med 6 Mkr. 
Kommunfullmäktige ökade till budget 2008 ramen med 4 Mkr, 3 Mkr till 
äldreomsorgen och 1 Mkr till IFO. Därutöver tillkommer medel för 
övertagandet av hemsjukvården med 3,5 Mkr samt kompensation för 
löneökningar. 2008 överskreds ramen med 3,8 Mkr. 
 
Handlingar i ärendet 
Socialnämndens förvaltningsberättelse för 2008. 
Enhetschefernas verksamhetsberättelser för 2008. 
Styrkort, måluppfyllelse 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förvaltningsberättelsen samt beslutar att överlämna den till 
kommunstyrelsen  
 
---- 
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SN § 16                             Dnr 08/SN00068:2340  
 
AU § 9/2009 
SN § 4/2009       
SN § 10/2008 
SN § 99/2008                             Dnr 08/SN00068:2258 
 
Budget 2009 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har lagt en budget inom ram för 2009 inkluderat en buffert 
för oförutsedda händelser om 1 000 tkr. Därtill har försörjningsstödet ökats 
med 1 000 tkr, 1,0 tjänst som biståndshandläggare inrättats samt 0,5 tjänst 
inom socialpsykiatrin. Budgeten för placeringskostnader har höjts med 739 tkr 
för att täcka de kända kostnaderna för 2009 slutligen har en ny gruppbostad 
finansierats inom ram (3 000 tkr). Förvaltningsledningen befarar att budgeten 
för sjukvikarier inom äldreomsorgen (1 %) är något låg, där 3 % är en rimligare 
siffra. Socialnämnden uppdrog då vid januari månads sammanträde till 
socialchefen att återkomma vid februari månads sammanträde (SN § 4/09) 
med en konsekvensbeskrivning av personalneddragningar för att kunna 
överföra 1 200 tkr till äldreomsorgen. 
 
Vidare presenteras förslag till uppföljningsrutin för Budget 2009 i form av 
blankett för enhetscheferna att rapportera via, samt en ”meny” av 
verksamhetsmått för respektive verksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att uppdra till respektive 
verksamhetsansvarig att till mars månads socialnämnd inkomma med en 
beskrivning av hur besparingar planeras genomföras för att verksamheterna skall 
kunna sänka nettoramen:  
• för individ- och familjeomsorgen med 335 tkr,   
• för omsorg för personer med funktionsnedsättning med 425 tkr,  
• för hälso- och sjukvården med 240 tkr  
• samt för förvaltningsgemensam administration med 200 tkr. 
  
att sänka sysselsättningsgraden för 1,0 enhetschef inom personlig assistans till 
0,5 tjänst att verkställas från och med 2009-07-01 för att sedan utvärderas vid 
årets slut. 
 
att 3,0 tjänst omfördelas från Solgläntan till hemtjänsten i Gullabo och 
hemtjänsten i Torsås skyndsamt. 
 
att arbetsutskottet ges i uppdrag att fastställa rutin och blankett för uppföljning 
2009 samt att vilka verksamhetsmått som skall mätas och redovisas 2009. 
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SN § 16, forts. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
 
---- 
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SN § 17                             Dnr 09/SN00014:2341 
 
Inför Budget 2010 
 
 
Bakgrund 
Förvaltningarna har sedan tidigare presenterat konsekvenser av 
kostnadsminskning motsvarande 3 % inför 2010. 
Socialförvaltningen menar att det är angeläget att den processen inte avstannar 
utan att arbetet och planeringen hålls aktiv innan kommunfullmäktige beslut 
om preliminära ramar i juni månad. 
 
Förslag att resonera kring 
Förvaltningsledningen planerar för en indragning av 1,0 enhetschefstjänst inom 
äldreomsorgen från och med 2010 genom att förena verksamheten på 
Solgläntan med verksamheten på Sophiagården samt lägga samtliga 
hemtjänstverksamheter i kommunen under en enhetschef. Dock måste 
nerdragningarna på Sophiagården och Solgläntan verkställas innan 
organisationen är redo för detta. 
 
Byggande av äldreboende i form av Trygghetsbostäder är ytterst angeläget och 
avhängigt av hur väl äldreomsorgen kommer att kunna klara sitt uppdrag 
framöver. När detta står färdigt krävs beslut om Sophiagårdens nyttjande i 
framtiden. 
Socialförvaltningens uppfattning är att antalet platser där bör kunna sänkas 
ytterligare när trygghetsbostäderna står klara. Kan vi avveckla ytterligare en 
avdelning under 2010? Vilka konsekvenser får det på hemtjänsten? Detta bör 
socialförvaltningen arbeta vidare med om socialnämnden menar det. 
 
En gemensam mottagningsenhet för kommunen, dvs. att IFO inte har en 
särskild utan att samtliga ärenden tas emot via den gemensamma receptionen 
(växeln) har framförts tidigare från förvaltningsledningen. Det får till 
konsekvens att det troligen blir en högre arbetsbelastning på växeln, liksom de 
övriga assistenter i socialförvaltningen liksom på socialsekreterarna. Det bör 
utredas om det ändå är inom rimlighetens gräns, så att det kan, om möjligt, 
verkställas från och med 2010-01-01.  
 
En översyn bör göras av LSS/LASS verksamheten, handläggningen inkluderad, 
utifrån LSS-kommitténs förslag som beräknas träda i kraft 2010-07-01. 
Förvaltningsledningen planerar för en neddragning av hälso- och sjukvården 
med 1,0 sjukskötersketjänst att verkställas från och med 2010-01-01. Det bör 
vara rimligt med hjälp av god organisering av arbetet. 
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SN § 17, forts. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att uppdra till socialchefen 
att presentera ovan nedskrivna förslag på Kommunstyrelsens extra 
sammanträde 2009-02-24 samt att uppdra till socialchefen att arbeta vidare 
med förslagen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att presentera ovan 
nedskrivna förslag på Kommunstyrelsens extra sammanträde 2009-02-24 samt  
att uppdra till socialchefen att arbeta vidare med förslagen. 
 
 
---- 
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SN § 18                             Dnr 08/SN00047:2342 
 
 
Jourverksamhet individ- och familjeomsorgen 
 
 
Bakgrund 
Socialchef fick vid socialnämndens arbetsutskott 2009-01-12  (AU § 2) i 
uppdrag att se över delegationsordningen ”i syfte att kunna utöka antalet politiker som 
formellt sett kan fatta ordförandebeslut.” 
 
Bakgrunden är den att beslut som handlar om omedelbart omhändertagande 
inte är delegerbart till tjänsteman. 
 
Omedelbart omhändertagande regleras i Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 6 § 
 
”Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas om 
1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa 
eller utveckling eller till den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 
hindras.  
Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens 
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om 
omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.” 
 
 
Slutsats 
Lagtexten är mycket tydlig här, annan ledamot än ordförande kan fatta beslut 
om omedelbart omhändertagande om socialnämnden i förväg förordnat annan 
ledamot. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att vice ordförande Ewy 
Svensson samt utskottets ledamot Kerstin Ahlberg förordnas att besluta om 
omedelbart omhändertagande vid ordförandes frånvaro. 
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SN § 18, forts 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att vice ordförande Ewy Svensson samt utskottets 
ledamot Kerstin Ahlberg förordnas att besluta om omedelbart 
omhändertagande vid ordförandes frånvaro. 
 
 
---- 
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SN § 19                             Dnr 09/SN0004:2343 
AU § 10 
 
Socialchefen informerar 
 
 
Situationen på IFO 
Socialsekreterarna har i skrivelse ställd till kommunstyrelsen och 
socialnämnden beskrivit sin arbetssituation samt jämfört 
bemanningen i kommuner av liknande storlek (invånarantal) som 
Torsås. 
 
IFO-chef Rolf Nordström uppger att han fått skrivelsen samtidigt 
som kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet efterfrågar i fortsättningen en strukturerad skriftlig 
redovisning som ges till arbetsutskottet månadsvis. 
 
För varje handläggare/socialsekreterare, samt totalt skall redovisas: 

• Antalet inkomna ärenden under perioden (månaden) 
• Antal öppnade utredningar 
• Antalet pågående utredningar 
• Antalet avslutade utredningar 

 
Denna redovisning skall bifogas den sammanställning av 
delegationsbeslut som delges socialnämnden månadsvis. 
 
 
Arbetsutskottet beslöt i § 10 att överlämna socialsekreterarnas 
skrivelse till socialnämnden samt att ge IFO-chef Rolf Nordström i 
uppdrag att fortsättningsvis månadsvis redovisa utredningsläget 
enligt ovan. 
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SN § 19, forts 
 
 
 
Situationen på IFO, forts. 
 
 
Socialchef Carina Leijon förtydligar att socialsekreterarna ville komplettera 
svaren på de frågor som kommunchef Tommy Nyberg ställt i sin utredning och 
ville beskriva läget i Torsås kommun. 

 
IFO-chef Rolf Nordström har informerat arbetsutskottet i § 11 2009 om att 
länsstyrelsen Kalmar län genomför tillsyn av länets missbrukarvård. Se skrivelse 
2009-02-03, dnr 09/SN0009 dok id 2281. 
 
Två socialsekreterare kommer fr o m sommaren 2009 att vara föräldralediga. 
Vikariaten är utannonserade och rekryteringsprocessen pågår. 
 
En av socialtjänstens uppgifter är att erbjuda medling mellan brottsoffer och 
förövare. Sedan den socialsekreterare som hade den kompetensen i Torsås har 
slutat sin anställning kan kommunen inte längre erbjuda medling. Efterfrågan 
på medling är låg. Samverkan med andra kommuner i länet diskuteras. 
 
Riktlinjer för försörjningsstöd håller på att arbetas fram.  
 
Arbetsutskottet beslöt att uppdra till IFO-chefen att färdigställa riktlinjer för 
försörjningsstöd så att beslut kan fattas på socialnämndens sammanträde i mars 
2009. 
 
IFO-chef Rolf Nordström har även informerat arbetsutskottet om IFO-
enhetens arbetssituation vad avser utredningsarbetet.  
 
 
Handlingar i ärendet 
Rapport från Carina Leijon och Rolf Nordström om utredningsläget. 
Skrivelse från socialsekreterarna daterad 2009-01-26, dnr 09/SN0002:2267 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till arbetsutskottet att vid behov fatta beslut om 
förlängd utredningstid för de ärenden som IFO-chefen  redogjort för inför 
arbetsutskottet. 
 
 
---- 
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SN § 19, forts 
 
 
Personuppgiftsombudets rapport för 2008 
Skriftlig rapport för 2008 från personuppgiftsombudet Kerstin Larsson, 
Öhrlings, PriceWaterhouseCoopers föreligger. 
 
 
Stimulansmedel 2009 
Socialstyrelsen har översänt information om att kommunen även 2009 kan 
ansöka om stimulansmedel till äldreomsorgen. Beloppet är ännu inte känt men 
uppskattas till ca 1 Mkr liksom tidigare år.. Socialstyrelsen betonar att det är 
vikigt att kommunen fortsätta satsa på det man redan satsat på, för Torsås del t 
ex träffpunkter. Socialchefen återkommer när mera information finns tillgänglig. 
 
 
Kostnader för tjänster utförda av TFAB 2008/Fixartjänsten 
Socialnämnden inrättade i budget 2008 fixartjänsten då nämnden beslutat att 
arbeta förebyggande. Tjänsten tillsattes dock ej 2008, utan 2009 genom 
internrekrytering av Karina Jönsson från IT-enheten. Karina har anställts mellan 
februari och december 2009 och tjänsten skall därefter utvärderas. Karina har 
även under denna tid systemförvaltarskapet för verksamhetssystemet Procapita. 
 
Socialchef Carina Leijon redogör för att kommuner sedan 2006 genom lag har 
rätt att tillhandahålla servicetjänster åt personer över 67 år. Med servicetjänster 
avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och 
som inte utgör omvårdnad. Det skall dock vara uppgifter som en yngre, frisk 
person utan funktionshinder kan utföra själv.  
 
 
Personligt ombud 
Torsås samverkar med Emmaboda och Nybro kommunen om Personligt 
ombud. I dagsläget finns två personer anställda. Verksamheten finansieras 
huvudsakligen med statsbidrag. Socialnämnden beslöt i 2008 att söka statsbidrag 
för att anställa ett Personligt ombud till. Den nya tjänsten skall syssla med ”unga 
vuxna”. Styrgruppen för Personligt ombud har nu beslutat att verkställa detta 
beslut som respektive kommun fattat. 
 
 
Kallelse till extra sammanträde med kommunstyrelsen 090224. 
Kallelse till extra sammanträde har inkommit. Kallelsen har ställts till 
socialchefen och socialnämndens arbetsutskott. Ärende: 
Genomgång och diskussion om nämndernas förslag på kostnadsminskning. 
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SN § 19, forts 
 
Kallelse gemensam presidieträff för IFO frågor. 
Gemensam presidieträff planeras för Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner 
Träffen skall handla om möjliga samverkansområden inom IFO-området. 
Kommunernas IFO chefer deltar. 
 
 
Folkhälsofrågor 
Socialchefen redogör för träff med nya folkhälsosamordnaren (halvtid) och 
drogsamordnaren (halvtid) Karolina Eriksson. Karolina har också ansvar för 
jämställdhetsfrågorna. 
Karolina vill skapa en långsiktig plan för arbetet och vill delta i 
Brottsförebyggande rådet. 
 
Ewy Svensson meddelar att hon själv, Henrik Nilsson Bokor samt Lena 
Gustafsson utsetts till det politiska Folkhälsorådet. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
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SN § 20 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2009-01-01 – 2009-01-31 anmäls. 
 
 
---- 
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SN § 21                             Dnr 08/SN00080:2344 
AU § 7 
 
 
Ytterligare sammanträdestider för 2009 
 
Socialchef Carina Leijon har fått i uppdrag att planera ytterligare möten med 
socialnämnden och arbetsutskottet under 2009 för fördjupningar i mål- och 
budgetarbete. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslår Socialnämnden besluta: 
 
Socialnämnd 2009-03-19 kl. 13.00, budgetarbete, Socialnämnden träffar 
enhetscheferna. 
 
Socialnämnd 2009-04-16 kl. 13.00, Socialnämnden arbetar med att formulera 
mål/styrkort för 2010. 
 
AU 2009-05-18 och 2009-05-20, 2 heldagar, Tertialrapport + styrkort, 
enhetscheferna kommer och rapporterar enskilt till AU.  
 
AU 2009-08-20 Enhetscheferna till AU om delårsbokslut inkl styrkort 
 
Socialnämnd 2009-08-20 kl. 15.00, enhetscheferna rapporterar delårsbokslutet 
för sin enhet.  
 
Socialnämnd 2009-11-12.  Enhetscheferna till Socialnämnden för att redovisa 
konsekvenser av fastställd budget 2010. 
 
 
Socialchefens förslag till beslut 
Socialchefen föreslår vid dagens sammanträde att såväl arbetsutskottets möte 
med enhetscheferna 2009-08-20, som Socialnämnden 2009-08-20 kl 15,00 
istället förläggs till 2009-08-27, samma klockslag. 
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SN § 21, forts. 
AU § 7 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Socialnämnd 2009-03-19 kl. 13.00, budgetarbete, Socialnämnden träffar 
enhetscheferna. 
 
Socialnämnd 2009-04-16 kl. 13.00, Socialnämnden arbetar med att formulera 
mål/styrkort för 2010. 
 
AU 2009-05-18 och 2009-05-20, 2 heldagar, Tertialrapport + styrkort, 
enhetscheferna kommer och rapporterar enskilt till AU.  
 
AU 2009-08-27 Enhetscheferna till AU om delårsbokslut inkl styrkort 
 
Socialnämnd 2009-08-27 kl. 15.00, enhetscheferna rapporterar delårsbokslutet 
för sin enhet.  
 
Socialnämnd 2009-11-12.  Enhetscheferna till Socialnämnden för att redovisa 
konsekvenser av fastställd budget 2010. 
 
 


